
 

  ΙΣΤΟΡΙΑ 3 ΜΑΘΗΜΑ 28  KAI  29    

   ΘΕΩΡΙΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 -Παιδάκια ,  θα συνεχίσουμε στο μάθημα της Ιστορίας και θα πάμε στην 
επόμενη  (ΣΤ) ενότητα του βιβλίου στο τέλος της οποίας δυστυχώς θα δούμε την 
άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους. 

 Όμως πρώτα πρέπει να δούμε τι συνέβηκε και πώς η μεγάλη Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία που στα χρόνια της δυναστείας των Ισαύρων και των 
Μακεδόνων έφτασε στη μεγάλη ακμή της ,όπως είδαμε στην προηγούμενη 
ενότητα τελικά έπεσε στα χέρια των Τούρκων.  

Σήμερα θα δούμε μαζί τα δύο επόμενα μαθήματα όμως δεν θα τα κάνουμε από 
το βιβλίο αλλά όπως σας τα στέλνουμε στη φωτοτυπία και από εκεί θα τα 
μάθετε. 

Στο τέλος θα έχετε και εργασία – παιχνίδι στην κυψέλη. 

(Μπορείτε να έχετε παράλληλα δίπλα σας ανοιχτό το βιβλίο στις αντίστοιχες 
σελίδες για να καταλαβαίνετε που είμαστε στα μαθήματα) 

  ΣΤ. ΤΟ ΒYΖΑΝΤΙΟ ΠΑΡΑΚΜΑΖΕΙ 

  ΚΑΙ YΠΟΚYΠΤΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ 

   Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους (1204 μ.Χ.) 

   (Τοιχογραφία από την αίθουσα του Μεγάλου Συμβουλίου, στο Ανάκτορο των Δόγηδων, Βενετία) 

- Γυρίζουμε στην κυψέλη πατάμε στο: 

   ΒΙΝΤΕΟ 1 ΚΕΦ.28 ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  

    το βλέπουμε και μετά συνεχίζουμε στην φωτοτυπία. 



 

      28. Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα  εσωτερικά προβλήματα 
. 

- Θυμόμαστε πως βρισκόμαστε στον 11ο αιώνα δηλαδή από το 1.000 εώς το 
1.100 μ.Χ. και πως : 

Τα τελευταία χρόνια της Μακεδονικής Δυναστείας το βυζαντινό κράτος κυβέρνησαν 
αυτοκράτορες, που με τις λάθος ενέργειές τους έβλαψαν την αυτοκρατορία και την οδήγησαν 
σε παρακμή. Οι αυτοκράτορες αυτοί πήραν το μέρος των πλούσιων αξιωματούχων της 
πρωτεύουσας και των «δυνατών» των επαρχιών. 

- Αυτοί λοιπόν παιδάκια πήραν μέτρα που έκαναν κακό στην αυτοκρατορία 
και προκάλεσαν προβλήματα στο εσωτερικό του κράτους. Τώρα θα 
διαβάσουμε πολύ καλά και θα μάθουμε τα : 

Ποια νομοθετικά μέτρα πήραν οι αυτοκράτορες που κυβέρνησαν το βυζαντινό 

κράτος κατά τα τελευταία χρόνια της μακεδονικής δυναστείας   ; 

 Κατάργησαν το νόμο του "Αλληλέγγυου" και άλλες διατάξεις, που 

προστάτευαν τους μικρούς καλλιεργητές από τους δυνατούς και τους 

εισπράκτορες των φόρων. 

 Σταμάτησαν να δίνουν κλήρο γης (στρατιωτόπι) στους Ακρίτες των συνόρων 

και επέτρεψαν και σ' αυτούς που είχαν από πριν να το πουλούν σε δυνατούς 

και σε υπερέχοντες. 

 Έβαλαν ξένους μισθοφόρους στη θέση και των βυζαντινών στρατιωτών, 

θεωρώντας ότι αυτοί στοίχιζαν λιγότερα χρήματα στο κράτος. 

 

- Αφού μάθουμε καλά τα μέτρα και τα πούμε και στον βοηθό μας πάμε να 
δούμε τι δημιούργησαν με τη σειρά τους αυτά τα μέτρα: 

 

- Ποια προβλήματα προκάλεσαν στο εσωτερικό του κράτους αυτά τα μέτρα ; 
 

 Οι αγροτικοί πληθυσμοί των επαρχιών έμεναν ξανά απροστάτευτοι στα χέρια 

των δυνατών και των φορολόγων. 

 Έτσι, οι αγρότες αποξενώθηκαν σιγά σιγά από την πρωτεύουσα και ένιωθαν 

τους κατοίκους της εχθρούς και αντιπάλους. 

 Οι κάτοικοι των ακριτικών περιοχών βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, γιατί δεν 

μπορούσαν να καταταγούν στον στρατό ως ακρίτες. Τα κτήματά τους, που ως 

τότε ήταν αφορολόγητα, τώρα μπήκαν σε φορολογία και κινδύνευαν να τα 

χάσουν ή κινδύνευαν να γίνουν δουλοπάροικοι των δυνατών για τα χρέη 

τους. Γι' αυτό πολλοί τα πουλούσαν για να εξαγοράσουν (δηλαδή να 

πληρώσουν )  τη στρατιωτική τους θητεία και αναζητούσαν καλύτερη τύχη 

στις πόλεις. 

-Τώρα πάμε όλοι στην κυψέλη και στον τοίχο του μαθήματος γράψτε έναν 

λόγο που οδήγησε τους φτωχούς γεωργούς να εγκαταλείψουν τα σπίτια 

τους….. 



 

 
Βυζαντινοί φρουροί των συνόρων. Οι φρουρές αυτές στα χρόνια της παρακμής αποδιοργανώθηκαν 

(μικρογραφία χειρογράφου, Ι.Μ. Βατοπεδίου, Άγιο Όρος). 

- Αφού μάθουμε καλά και το κομμάτι με τα προβλήματα συνεχίζουμε για να 
δούμε   και ποια άλλα προβλήματα υπήρχαν στο κράτος : 
 

Ποια άλλα εσωτερικά προβλήματα αντιμετώπιζε το βυζαντινό κράτος αυτή την 

περίοδο ; 

Την περίοδο αυτή σε κακή κατάσταση ήταν και τα οικονομικά του κράτους: 

  Τα κρατικά έσοδα είχαν περιοριστεί και τα έξοδα είχαν πολλαπλασιαστεί. 

  Οι δαπάνες για τη συντήρηση του εμπορικού και πολεμικού στόλου 

θεωρήθηκαν μεγάλες. 

  Τα καράβια παραμελήθηκαν και το πολεμικό ναυτικό σιγά σιγά 
εγκαταλείφθηκε. 

Η ασφάλεια του Βυζαντίου αλλά και η διακίνηση των προϊόντων δόθηκε με 

συνθήκη στους Βενετούς, στους οποίους δόθηκαν και πολλά εμπορικά 

προνόμια. 

0ι ενέργειες αυτές χειροτέρεψαν την κατάσταση και οδήγησαν το Βυζάντιο σε 
εξάρτηση από τις ναυτικές πόλεις της Ιταλίας και σε αδυναμία να αντιμετωπίσει 
τους νέους εχθρούς που απειλούσαν και παραβίαζαν τα σύνορά του. 

 

- Μαθαίνουμε καλά και αυτό το κομμάτι. 
 

 



 

- Γυρίζουμε στην κυψέλη πατάμε στο: 

          ΒΙΝΤΕΟ 2 ΚΕΦ.28 ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  

        και το βλέπουμε για να είμαστε σίγουροι πως τα μάθαμε. 

 

- Έπειτα θα κάνουμε μια στάση και θα διαβάσουμε τις παρακάτω  
πληροφορίες για να καταλάβουμε ποιοι ήταν οι Βενετοί χωρίς να έχουμε 
να τις μάθουμε. 

 

Οι Βενετοί  παιδάκια ,δεν ήταν Λατίνοι ή Ρωμαίοι, αλλά ένας ξεχωριστός 

Ινδοευρωπαϊκός λαός με προέλευση τη περιοχή της Πολωνίας και της Βαλτικής. 

Από εκεί ξεκινούν και φτάνουν γύρω στις αρχές της πρώτης χιλιετίας  στην 

Ιταλία. Το 600 μ.Χ. δέχονται την επίθεση των Λομβαρδών και αναγκάζονται να 

μετακινηθούν στα άγονα  νησιά της λιμνοθάλασσας και σχηματίζουν την πόλη 

της Βενετίας στην Ιταλία. 

Η Βενετία έχοντας ως βάση τη ναυτική της υπεροχή, δε θα μείνει μια βυζαντινή 

επαρχία. Θα διεκδικήσει και θα πετύχει προνόμια και δικαιώματα, τα όποια θα 

της παραχωρηθούν με χρυσόβουλα των βυζαντινών αυτοκρατόρων σε 

αντάλλαγμα της βοήθειας στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία να αντισταθεί σε 

Νορμανδικές και Τουρκικές εισβολές. 

 

Τα βυζαντινά καράβια σταμάτησαν το εμπόριο, μετά την 

 παραχώρηση προνομίων στους Βενετούς. 

(Μικρογραφία, Πατριαρχική βιβλιοθήκη Ιεροσολύμων 

 

 

 

 

 

 

 

- Τώρα θα κάνουμε ένα διάλειμμα 20 λεπτών και θα συνεχίσουμε μετά  
 

         με το δεύτερο  μάθημα…. 



 

 

29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και 

αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία 

 

  και θα πάμε στην κυψέλη για να δούμε το : 

   ΒΙΝΤΕΟ 3 ΚΕΦ.29 ΝΕΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΟΥΝ ΕΔΑΦΗ ΑΠΟ    

ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 

 -Ύστερα διαβάζουμε και μαθαίνουμε τα: 

Ποιοι είναι οι εχθροί της αυτοκρατορίας στα μέσα του 11ου αιώνα; 

Στα μέσα του 11ου αιώνα η αυτοκρατορία απειλείται από δύο λαούς: 

 τους Σελτζούκους Τούρκους, οι οποίοι απειλούν την αυτοκρατορία από τα 

ανατολικά 

 τους Νορμανδούς, οι οποίοι απειλούν την αυτοκρατορία από τα δυτικά. 

 
( έξτρα πληροφορία ,μόνο τη διαβάζουμε: 
Από τον 11ο αι. νομαδικά φύλα από την Κεντρική Ασία, με σημαντικότερα 
αυτά των Σελτζούκων Τούρκων, αποκτούν τον έλεγχο του Ιράν, του Ιράκ, 
της Ανατολίας και τμημάτων της Συρίας. ) 
 

 

Ποιοι ήταν οι Σελτζούκοι Τούρκοι   
 Οι Σελτζούκοι Τούρκοι ήταν λαός ασιατικής καταγωγής και πολλοί από αυτούς 
υπηρετούσαν ως μισθοφόροι κοντά στους Άραβες, από τους οποίους πήραν και 
τη μουσουλμανική θρησκεία. Με αρχηγό τους τον Αρπ-Αρσλάν: 

 πέρασαν τα σχεδόν αφύλακτα βυζαντινά σύνορα, 

 κατάκτησαν τις ανατολικές επαρχίες της Αρμενίας και της Καππαδοκίας 

 και έφτασαν ως την Καισάρεια. 

Τελικός στόχος τους ήταν η Κωνσταντινούπολη. 

 
Ποιος προσπάθησε να τους αντιμετωπίσει; 

Το 1068 αυτοκράτορας του Βυζαντίου έγινε ο Ρωμανός Δ', ο 

Διογένης. Καταγόταν από την Καππαδοκία και ξεχώριζε για το 

ήθος και τη γενναιότητά του. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες 

που αντιμετώπιζε, οργάνωσε έναν αξιόμαχο στρατό, τον οποίο 

οδήγησε ο ίδιος για να αντιμετωπίσει τους Σελτζούκους. 

 

 



 

- Τώρα  θα κάνουμε μια στάση και για να θυμηθούμε τον στρατό  των 
Βυζαντινών πάμε στην κυψέλη στο : 

 
ΒΙΝΤΕΟ 4 ΚΕΦ.29 Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 

           έπειτα συνεχίζουμε στη φωτοτυπία και μαθαίνουμε καλά : 
 

Τι συνέβη στη μάχη του Ματζικέρτ; 

Στη μάχη του Ματζικέρτ (1071) ο στρατός του Ρωμανού έπαθε μεγάλη καταστροφή 

και ο ίδιος πιάστηκε αιχμάλωτος από τους Τούρκους. Έτσι, ανεμπόδιστοι οι Σελτζούκοι 

κατέλαβαν ολόκληρη σχεδόν τη Μικρά Ασία και έκοψαν τους δρόμους των 

Βυζαντινών για την Ανατολή. 

  -πάμε στην κυψέλη στο : 

   ΒΙΝΤΕΟ 5 ΚΕΦ.29 Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΤΖΙΚΕΡΤ  

για να καταλάβουμε καλύτερα τι έγινε και πόσο σημαντική ήταν αυτή η μάχη 
για όλη την πορεία της βυζαντινής αυτοκρατορίας ,εδώ παιδάκια θα ταίριαζε 
να πούμε πως αυτή η μάχη έγινε Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ για το ΒΥΖΑΝΤΙΟ. 

- Συνεχίζουμε και μαθαίνουμε : 

Δέκα χρόνια μετά τη μάχη του Ματζικέρτ, το 1081, αυτοκράτορας του Βυζαντίου έγινε ο 

Αλέξιος Α', ο Κομνηνός, ο οποίος προσπάθησε να οργανώσει το κράτος και να 

αντιμετωπίσει τον κίνδυνο των Σελτζούκων. Την ίδια εποχή εμφανίστηκε στη Δύση ένας 

ακόμη κίνδυνος, οι Νορμανδοί. 

- Έξτρα πληροφορίες, μόνο διαβάζουμε: 

Η δυναστεία των Κομνηνών  ήταν από τις 

ενδοξότερες δυναστείες της βυζαντινής 

ιστορίας. Ο Αλέξιος ο Α΄ γιος του Μανουήλ 

Κομνηνού θεωρείται ένας από τους 

μεγαλύτερους αυτοκράτορες του Βυζαντίου , 

ένας Σωτήρας λίγο πριν το τέλος όπως 

ονομάστηκε από την ιστορία. Έδωσε πολλές 

νικηφόρες μάχες και πέρασε το μεγαλύτερο 

μέρος της ζωής του στα σύνορα 

υπερασπιζόμενος τα εδάφη της αυτοκρατορίας.  

Γέννηση: 1056, Κωνσταντινούπολη 
Απεβίωσε: 15 Αυγούστου 1118, Κωνσταντινούπολη 
Σύζυγος: Ειρήνη Δούκαινα 
Σπίτι: Δυναστεία των Κομνηνών 
Παιδιά: Ιωάννης Β΄ Κομνηνός που διαδέχθηκε τον πατέρα του στο θρόνο,  
             Άννα Κομνηνή που είχε ισχυρή προσωπικότητα και θεωρούσε άδικο το     

ότι δεν μπορούσε αυτή   να διαδεχθεί τον πατέρα της επειδή ήταν γυναίκα, 
             Ισαάκιος Κομνηνός. 

 

https://www.google.com/search?q=%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%B1%CE%84+%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82+%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE2LXz9U3KMoy1xLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWI3PbTy3-9zac_vO7Ty3_3yTApDbonBu17n95_ac23tu-7m953tAopuBSvaCBM43n9sOAD1sqTNZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjD9__8op3pAhWJiFwKHT63AA0Q6BMoADAaegQIDBAC
https://www.google.com/search?q=%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE+%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE2LXz9U3KMoyV-IAMQwLDXK0xLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VUn5R3iJW43OTzree23Zu47m951vO7Ty399w6hXOzzncCuc1AAYTw_vO95xvO7T-3-9z2HayMAIq6yHVmAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjD9__8op3pAhWJiFwKHT63AA0QmxMoATAaegQIDBAD
https://www.google.com/search?q=%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%B1%CE%84+%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82+%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B2%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B5&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE2LXz9U3KMoy15LPTrbSL0jNL8hJ1U9JTU5NLE5NiS9ILSrOz7NKyUxNWcRqem7jud3n1p7bd27nuf3nmxSA3BaFc7vO7T-359zec9vP7T3fAxY933Bu67lN59af7zzffG4rALS1vU5kAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjD9__8op3pAhWJiFwKHT63AA0Q6BMoADAbegQIDRAC
https://www.google.com/search?q=%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE+%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE2LXz9U3KMoyV-IAMQwLDXK05LOTrfQLUvMLclL1U1KTUxOLU1PiC1KLivPzrFIyU1MWsRqfm3S-9dy2cxvP7T3fcm7nub3n1imcm3W-E8htBgoghPef7z3fcG7_ud3ntu9gZQQAgHNwSm8AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjD9__8op3pAhWJiFwKHT63AA0QmxMoATAbegQIDRAD
https://www.google.com/search?q=%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%B1%CE%84+%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82+%CF%83%CF%8D%CE%B6%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%82&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE2LXz9U3KMoy15LITrbSL0jNL8hJBVJFxfl5VsUF-aXFqYtYjc9tPLf73Npz-87tPLf_fJMCkNuicG7Xuf3n9pzbe277ub3ne4Ci55vP957bdr713GaQIgAV_M7BWwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjD9__8op3pAhWJiFwKHT63AA0Q6BMoADAcegQIDhAC
https://www.google.com/search?q=%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7+%CE%94%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE2LXz9U3KMoyV-IEMczLykyytSSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVXFBfmlx6iJW2XNTz-0833hu3bm957YrnJtybv_53nO7zm08txMosHEHKyMACS2FoFMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjD9__8op3pAhWJiFwKHT63AA0QmxMoATAcegQIDhAD
https://www.google.com/search?q=%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%B1%CE%84+%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82+%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9&stick=H4sIAAAAAAAAAAFaAKX_CA4SBy9tLzByajcqG2h3Oi9jb2xsZWN0aW9uL3Blb3BsZTpob3VzZaIFL86xzrvOrc6-zrnOv8-CIM6xzoQgzrrOv868zr3Ot869z4zPgiDPg8-Azq_PhM656_6XHloAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjD9__8op3pAhWJiFwKHT63AA0Q6BMoADAdegQIDxAC
https://www.google.com/search?q=%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1+%CF%84%CF%89%CE%BD+%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE2LXz9U3KMoyV-IEMUwKDdIqtaQzyq30k_NzclKTSzLz8_QLUvMLclKtMvJLi1MXsWqdm3K-9dzecxvPN59vObf13PpzGxXOt5zvPLdX4dysc_vP7QHKbT-393zfub07WBkBbUo9GWMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjD9__8op3pAhWJiFwKHT63AA0QmxMoATAdegQIDxAD
https://www.google.com/search?q=%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%B1%CE%84+%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82+%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE2LXz9U3KMoy15LKTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5VskZmTkpRal5i1gNz208t_vc2nP7zu08t_98kwKQ26Jwbte5_ef2nNt7bvu5ved7gKLnG4DiO89tAeI1AD3tDgVbAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjD9__8op3pAhWJiFwKHT63AA0Q6BMoADAeegQIEBAC
https://www.google.com/search?q=%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82+%CE%92%CE%84+%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE2LXz9U3KMoyV-IAMbJKctK0pLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VckZmTkpRat4iVpVzM893nltzbi8Qbj_fpHBu0rkWhXOzzu0_twckcm7v-Z7zTTtYGQFUZ3FBWwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjD9__8op3pAhWJiFwKHT63AA0QmxMoATAeegQIEBAD
https://www.google.com/search?q=%CE%86%CE%BD%CE%BD%CE%B1+%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BD%CE%AE&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE2LXz9U3KMoyV-IEMQxNikzLtaSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVXJGZk5KUWreIlbxc23n9gLhRoVzs87tP7cHyNwOxOt2sDICAFBeYQxPAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjD9__8op3pAhWJiFwKHT63AA0QmxMoAjAeegQIEBAE
https://www.google.com/search?q=%CE%99%CF%83%CE%B1%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE2LXz9U3KMoyV-IEMSzNqyzKtKSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVXJGZk5KUWreIlbFczPPN5_beG7NuV3ndp7bf75J4dysc_vP7Tm399z2c3vP95xv2sHKCACuYLFiWQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjD9__8op3pAhWJiFwKHT63AA0QmxMoAzAeegQIEBAF


 

- Τώρα θα διαβάσουμε και θα μάθουμε : 

 

Ποιοι ήταν οι Νορμανδοί και ποια βυζαντινά εδάφη κατέκτησαν; 

 Οι Νορμανδοί διακρίνονταν για τις ναυτικές τους ικανότητες και κατέβηκαν από 

τη Σκανδιναβία και τη Βόρεια Ευρώπη και έφτασαν ως τη Μεσόγειο 

ακολουθώντας το ρεύμα των ποταμών. 

 Εκμεταλλεύτηκαν τα εσωτερικά προβλήματα των Βυζαντινών και τις συγκρούσεις 

τους με τους Σελτζούκους Τούρκους και κατέκτησαν  τα βυζαντινά εδάφη της 

Νότιας Ιταλίας. 

 Στη συνέχεια, πέρασαν στη Βαλκανική, κατέλαβαν το Δυρράχιο και 

ακολουθώντας την 

          Εγνατία Οδό, βάδισαν κατά της Θεσσαλονίκης και της Κωνσταντινούπολης. 

 Μια άλλη ναυτική ομάδα τους κινήθηκε προς την Πελοπόννησο και λεηλάτησε    

τα παράλιά της. 

 

Και : 

 

Πώς προσπάθησε να αντιμετωπίσει τους Νορμανδούς ο Αλέξιος Α'; 

Ο αυτοκράτορας Αλέξιος Α' : 

 Ζήτησε βοήθεια από τους Βενετούς, δίνοντάς τους ως 

αντάλλαγμα εμπορικά προνόμια στη Μεσόγειο και 

στα βυζαντινά λιμάνια: 

 Στην Κωνσταντινούπολη τους επέτρεψε να 

εγκατασταθούν έξω από τα τείχη, στην έξοδο του 

Κεράτιου, στον Γαλατά, και να δημιουργήσουν εκεί τη 

δική τους εμπορική συνοικία, χωρίς να πληρώνουν 

φόρους. 

Οι Βενετοί βοήθησαν τους Βυζαντινούς στη θάλασσα και μαζί κατάφεραν να 
νικήσουν τους Νορμανδούς και να τους απομακρύνουν από τα Βαλκάνια. 

 

 

 

- Κάπου εδώ τελειώνουμε με το μάθημα και για να 

ξεκουραστούμε και να νιώσουμε περισσότερο την 

ιστορία  του αυτοκράτορα Αλέξιου Α΄ Κομνηνού 

πάμε στην κυψέλη στο : 

     ΒΙΝΤΕΟ 6 ΚΕΦ.29 ΑΛΕΞΙΟΣ Ο Α΄ΚΟΜΝΗΝΟ 



 

 

 
- Ακούμε και τραγουδάμε και εμείς  το τραγούδι βλέποντας στην κυψέλη το : 

    ΒΙΝΤΕΟ 7 ΚΕΦ.29 ΤΣΑΜΙΚΟΣ  

θα το ξαναδούμε και μαζί στο σχολείο και θα το συζητήσουμε αφού θα μας 
βοηθήσει και στη γιορτή της 25ης Μαρτίου του χρόνου …… 

  

Τα λόγια του τραγουδιού υπάρχουν και στο βιβλίο μας. 

 

-Αφού πάρουμε μια ανασούλα πάμε όλοι στην κυψέλη για να κάνουμε την: 
 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 3 ΕΡΓΑΣΙΑ 1  ΚΕΦ.28 ΚΑΙ 29 ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΝΕΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ 

 

(Όσοι την κάνουν ανάλογα με τις επιτυχίες θα έχουν διαφορετικό μήνυμα….) 

 

ΚΑΛΗ    ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ………………………………… 


